
 من املؤمنني وأن أحدا يظلم ال أنه وتعاىل سبحانه بني والغضب، واملسكنة الذلة ضرب من إسرائيل بين به عاقب

 اهللا من بغضب وباءوا: (( قال ملا أنه قبلها ملا اآليةسبة منا فهذه ؛اهللا عند أجرهم هلم كلهم وغريهم إسرائيل بين

 والذين آمنوا الذين إن: (( فقال أجرهم يضيع ال اهللا فإن صاحلا وعمل منهم آمن من أن بني))  بأنهم ذلك

 من ((     : قال مث )) آمنوا الذين إن (( :قوله))  اآلخر واليوم باهللا آمن من والصابئين والنصارىهادوا 

 واليوم باهللا ((: بقوله بني مث مطلقا باألول كان وأنه األول هو الثاين اإلميان هل )) اآلخر واليوم باهللا آمن

 ((: قوله ويكون به اإلميان جيب مبا عام )) آمنوا الذين إن (( يعين مقيد مياناإل به يراد األول أن أو ؟ )) اآلخر

 فيه يكون فال هذا وعلى ؟ )) والصابئين والنصارى هادوا والذين ((: بقوله قيدا )) اآلخر واليوم باهللا آمن من

 ((:  قوله معين هو )) اآلخر واليوم باهللا آمن من ((: قوله إن: قال من منهم املفسرين بني خالف فيه ؛تكرار

 والنصارى، ، هادوا والذين ، آمنوا الذين:  أصناف مخسة ذكر اهللا أن الصحيح ولكن ))؛ آمنوا الذين إن

 املراد ويكون )) والصابئين والنصارى هادوا الذين ((:  قوله على عائد هذا )) آمن من (( أربعة ، والصابئني

 أتباع والنصارى موسى، أتباع اليهود هادوا بالذين املراد ويكون ، وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة آمنوا بالذين

 من ومنهم ؛النصارى من فرقة الصابئني إن: يقول من فمنهم أقوال عدة على فيهم ختلفا والصابئني عيسى،

 تدين مستقلة أمة إم: يقول من ومنهم ؛اوس من فرقة إم: يقول من ومنهم ؛اليهود من فرقة إم: يقول

 إذا ولكنهم نعم ؛بدين يتدينون ما فطرةال على كانوا من هلم دين ال من إم: يقول من ومنهم ؛ا خاص بدين

 وسلم عليه اهللا صلى النيب قريش مست وهلذا ؛األقرب هو وهذا األمر هذا هلم صار اآلخر واليوم باهللا آمنوا

 ألن وذلك مستقلة أمة هم بل والنصارى اليهود من فرقة ليسوا فالصابئون  ؛قومه دين عن خرج ألنه ؛الصابئ

 قوم فهؤالء العربية اللغة يف الدين عن ارجاخل معناها الصابئ إن نقول مث ؛ونوعا جنسا التغاير  طفالع يف األصل

 ألم هلم أجر ال أو يؤجرون اآلخر واليوم باهللا فآمنوا الرسل إليهم أرسلت إذا هؤالء فطرم على دينب يدينون ال

 آمنوا إذا لكن نصراين بأنه يذم ال والنصارى يهود بأم يذمون ال اليهود: نقول أن وهلذا ؛يؤجرون ؟ صابئني كانوا

 والنصارى، واليهود، املؤمنني، أصناف أربعة فيقول لك اهللا )) اآلخر واليوم باهللا آمن من((  أجرهم فلهم

 واليوم باهللا آمن من املؤمنني غري اليت الثالثة األصناف يعين اآلخر واليوم باهللا منهم آمن من هؤالء ؛والصابئني

  .أجرهم يضيع ال اهللا فإن اآلخر

 على التزم وتعاىل سبحانه ألنه أجرا الثواب تعاىل اهللا ومسى ثوام أي أجرهم))  ربهم عند أجرهم فلهم((  

   . لألجري ملن؟ األجرة بدفع املستأجر كالتزام األجرة بدفع األجري كالتزام به جيزي أن نفسه



 حممد أمة جعلناها إذا وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة هذه))  آمنوا الذين إن((  اآلية يف قلنا عندماالسائل :

 واليوم باهللامنهم  آمن منإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ((  اهللا قول يف قولن كيف

   ؟)) اآلخر

  .هادوا بالذين خاصة هذه آمن من: الشيخ

  األربعة هذه هم :فهل لسائلا

   .  فقط الثالثة ألصنافل باألربعة، هم ما ال : الشيخ

  اوس؟ هم الصابئني يف قيلالسائل :

  .اوس مع احلج ويف سورة يف اهللا ذكرهم وهلذا ماهم اوس منهم فرقة ،ال:الشيخ 

   . اهللا شاء إن احلج يف قلت كما احلج سورة وبني بينها املقارنة إىل ونرجع اآلية نكملس وهنا

  ؟اآلية يف األربعةالعائد على  شيخالسائل :

 والصابئين والنصارى هادواآمنوا والذين  الذين إن ((: يقول من منهم ذكرنا عائد على من بل ،ال الشيخ :

 آمن من ((:  قيد من البد إنه واضح للثالثة بالنسبة فهو اجلميع على عائد إنه))  اآلخر واليوم باهللا آمن من

 يصري األربعة على عائد جعلناه إذا لألولني بالنسبة يقولون لألولني بالنسبة لكن واضح؟ )) اآلخر واليوم باهللا

 باهللا آمن من (( فيكون مبني مفصل مبني أو مفصل )) اآلخر واليوم باهللا آمن من ((و جممل، آمنوا: قوله

 إن (( قلنا إذا أما ؛والتفصيل التبيني وجه على لكن )) آمنوا الذين إن (( :قوله على عائد )) اآلخر واليوم

 ؛إشكال فال والصابئني والنصارى والصابئني هادوا الذين من بدل هذه آمن ومن مستقل قسم )) آمنوا الذين

 الكالم يف األصل ألن ؛الثالث صنافاأل على يعود )) آمن من (( :قوله أن األرجح الكالم يف األصل إن :وقلنا

 والكتاب واملالئكة اآلخر وباليوم باهللا اإلميان من به اإلميان جيب مبا اإلميان به فاملراد أطلق إذا فاإلميان التأسيس

   .ذلك وغري

 ....... ا هوم أجر األجر ذا والتزام وضمان عزوجل اهللا من ةلكفا هذه))  ربهم عند أجرهم فلهم: (( وقوله

  .وعده خيلف ال اهللا وعد وعده خيلف ال الذي وتعاىل سبحانه اهللا عند ؟ من عند معلوم

 ما على الغم ن واحلز يستقبل مماأيش؟  اهلم هو اخلوف))  يحزنون هم وال عليهم خوف وال ربهم عند((  

 أو مرعبا أمرا يستقبل ملن ويقال ؛؟حزن خاف الإو  حزن مبصيبة أصيب ملن يقال وهلذا هذا فرق بينهما؛ فات

 أو بو بحم من عليه فات مبا اإلنسان يهتم فات مما لغما واحلزن ،يستقبل مما اهلم اخلوف إذا ؛خاف يقال مروعا

  . مكروه من له حصل



  حاضر؟ الشيء على يكون ما الغم: السائل 

 الغم أما ....وألقيت لشيءبا متمه واملستقبل احلاضر يف يكون الذي هو اهلم املستقبل على لغما ،ال الشيخ :

  .يستقبل مما واهلم مضى مما الغم مضى مما ؛به فيغتم القلب على يطبق شيء عن عبارة فهو

 وغري ،النار وعذاب ،القرب عذاب من ،املستقبل يف خياف ما كل من من؟ من))  عليهم خوف ال: (( وقوله

((  ويتحسر الدنيا من مضى ما على حيزن الكافر ألن الدنيا من مضى ما على))  يحزنون هم وال((  ؛ذلك

 من إليكم أنزل ما أحسن واتبعوا تنصرون ال ثم العذاب يأتيكم أن قبل من  له وأسلموا ربكم إلى وأنيبوا

 جنب في فرطت ما على حسرتى يا نفس تقول أن  تشعرون ال وأنتم بغتة العذاب يأتيكم أن قبل من ربكم

 وال ،وتعاىل سبحانه اهللا بطاعة اغتنموه قد ألم ؛مضى ما على حيزنون ما فهم وحتسر هم حزنهذا ))  اهللا

 وهم األمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا لذينا: (( قوله يف كما مستقبل أمر من خيافون

   .)) يحزنون هم وال عليهم خوف فال( ( )) مهتدون

 أخذنا إذ ذكرواا يعين )) ميثاقكم أخذنا وإذ : ((فقال عليهم أخذه بأمر إسرائيل بين ذكر تعاىل اهللا ذكرهم مث 

 به يشد الذي حبل املأسور به يشد الذي احلبل وهو الوثاق من بذلك ومسي داملؤكّ  الثقيل العهد :مليثاقا ؛ميثاقكم

 أثخنتموهم إذا حتى الرقاب فضرب كفروا الذين لقيتم فإذا: (( وتعاىل تبارك اهللا قال وثاق يسمى املأسور

وهو احلبل  الوثاق من ؟ أين من مأخوذ اإلنسان؛ على يؤخذ الذي الثقيل العهد هو فامليثاق))  الوثاق فشدوا

  . فريبطه األسري به يشد الذي

 ((؛فوق مباشرة هو ما لكن رؤوسكم فوق أي )) فوقكم رفعنا (())  الطور فوقكم ورفعنا ميثاقكم أخذنا ((

 هلم إنذارا وتعاىل سبحانه اهللا طاعةب اونوا ملا إسرائيل بين علىرفعه اهللا تبارك وتعاىل  املعروف اجلبل هو))  الطور

 حلزما ؟هنا بقوةاملراد  أيش )) بقوة (( به واعملوا قبلوها يعين خذوه))  بقوة آتيناكم ما خذوا : ((هلم وقال

 أخذا يأخذه اإلنسان أن ضده ؟ ضده ويش ؛وتطبيق وتنفيذ حبزم أي )) بقوة معىن (( عيني والتنفيذ احلزم واإلرادة

 احلزم والقوة للمصاحبة ))بقوة((: قوله يف الباء أن تربنع وهلذا ؛بقوة ابو مصح أخذا خذوه عىناملف متساهال ضعيفا

  . والرتاخي الكسل وضده والنشاط

 همآتينا نالذي ؛الكتاب التوراة  من أين؟ من أعطيناكم أي ))آتيناكمما(( :وقوله))  بقوة آتيناكم ما خذوا(( 

 ال يعين))  فيه ما واذكروا (( بقوة وسلم عليه اهللا صلى موسى ا جاء الذي الكتاب هذا خذوا يعين الكتاب

 ما اذكرواو((  به وعملوا أذكروه فيه ما كل إذا العموم يفيد موصول سما ما )) فيه ما (( :وقوله منه شيئا ملوا

 تعاىل اهللا مآتاه ذا الذي فاألخذ ؛عزوجل اهللا تتقوا أن ألجل :أي التعليل معناها هذه لعل))  تتقون لعلكم فيه



 كتب آمنوا الذين أيها يا (( بعضا بعضها جير الطاعات ألن التقوى يوجب وتطبيقه فيه ما وذكر القوة وجه على

 إذا الطاعة ألن ؛بعضا بعضها رجي فالطاعات))  تتقون لعلكم قبلكم من الذين على كتب ماك الصيام عليكم

 طاعة يف رغب الطاعة هذه من تغذى ما كل قلبه ويتغذى أخرى طاعة وابتغى طشن طعمها اإلنسانذاق 

 وجير ـ باهللا والعياذ ـ ونفورا عزوجل اهللا وبني العبد بني  وحشة توجب ،املعاصي املعاصي العكسبو  أخرى؛

 النبيين ويقتلون اهللا بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك: (( قال اهللا أن لنا سبق وهلذا ؛بعضا بعضها املعاصي

  )). يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك الحق بغير

 بعضها جير الطاعات أن :ذلك سبب للتقوى سبباوجه كون األخذ باهللا  ،اهللا بكتاب األخذسبب  كون وجه إذا 

 أدرك إذا العلم طالب  مثل يتقدم وصار وطلبها شتهاهاا قلبه إىل ووصلت طعمها ذاق إذا اإلنسان ألن ؛بعضا

 ؛العلم وطالب الدنيا طالب وماننهم طالبان: العلماء بعض قال وهلذا ؛م يكون ه يعينجتد شيئا منه ونال العلم 

  .بالعبادة مشغوف دائما فإنه العبادة طالب احلقيقةالثالث يف و 

 اهللا قال وخشعوا عواضخ الوقت ذلك يف ؛فوقهم اجلبل وكون ارذاإلن هذا بعد ذلك بعد مث))  تتقون لعلكم (( 

 الساعة تلك يف هم))  بقوة آتيناكم ما خذوا بهم واقع أنه وظنوا ظلة كأنه فوقهم الجبل انتقن وإذ : ((تعاىل

 اليهود سجود إن يقال وهلذا ؛منه خائفني اجلبل إىل ينظرون سجودهم يف مالوا ولكنهم وسجدوا السجودأمروا ب

 سبحانه هللا سجدنا سجود هذا وقالوا ؛عينيه إحدى رافعا ولكن يسجد جتده مائل سجود وهو األمة هذه إىل

 ؛ أي نعم يعتربونه قربة؛اليهود سجود هو هذا مسجوده هذاكان ف سجوده من نزال فال التقومي وجه على تعاىل

 والقمر الطبيعية العادة عن خروج احلقيقة يف الكسوف فإن الكسوف وهو األمة هذه يف نظريا هلم أن احلقيقة ويف

 : (والسالم الصالة عليه الرسول قال وهلذا ؛القمرو  الشمس بني تكون األرض أو الشمسوبني  األرض بني يكون

 ؛األمة هذه من أعظم جعل اإلنذار آية جعل إسرائيل بين يف تعاىل سبحانه فاهللا)  عباده بهما يخوف اهللا إن

 خيافون ما إسرائيل بين لكن الكسوف ذا فيخافون إسرائيل بين من واخلوف حلق ا قبول إىل أقرب األمة هذه ألن

 يف اليهود شابه من فينا اآلن أننا األسف ومع ؛ظلة كأنه فوقهم رفعيعرفونه  جبل إال مهيهب ما الكسوف ذا

 وإال ـ باهللا العياذـ و  رؤوسهم فوق اجلبال رفعت إذا إال يتعظون ما بالكسوف يتعظون ال وصاروا املسألة هذه

 اجتمع لو راه الطبيعي إىل أن صار يف هذا الوضع؛جمعن  أخرج هذا  الذي ويش اإلنسان يعرف أن فالواجب

 سبحانه اهللا إال  أخرجه لذيا فمن ؛وااستطاع ما القمر اسفو خي أن أو الشمس خيسفوا أن على كلهم العامل

 حركة إن يقولون األرض نار بدو  يقول من قول وعلى ؛والتخويف اإلنذار ألجل ،والتخويف اإلنذار جلأل وتعاىل

 خسوف وإىل دمارها إىليؤدي  ا حصل الذي االختالل هذا احلركة هذه لعل يدرى فما ختتل الىت هي األرض



 بين يف كان كما العلوي التخويف هذا إنأقول  حال كل فعلى ؛خناف أن علينا جيب إذا نعم  أعظم وزالزل

  .األمة هذه يف كان إسرائيل

  )) ذلك بعد من توليتم ثم: (( عزوجل اهللا يقول 

   ترى حسن نام ، حسن منت قم اغسل ..لتنشط. 

))  ذلك بعد من (( وتعاىل سبحانه اهللا طاعة عن وأدبرمت أعرضتم يعين توليتم ))  ذلك بعد من توليتم ثم(( 

 ما ،تذكروها ومل توليتم الطور فعر  وقت اإلنابة هذه بعد )) الطور فوقكم رفعنا (( اجلبل عرف ؟ أيش إليه ملشارا

  .أخرى مرة ذلك عليكم يعيد قد أنه اجلبل ذا خوفكم الذي أن ذكرمت

 وخربه مبتدأ ؟ إعرابه أيش فضل فضل، فلوال))  الخاسرين من لكنتم ورحمته عليكم اهللا فضل فلوال((  

  . وجوبا حمذوف

           "حتم الخبر حذف غالبا لوالوبعد  :"مالك ابن قال كما

 من لكنتم ال، لو جواب هذا لكنتم ألن ؛لوال جلواب كتفاءا  حذفه وجب وإمنا متمل عليكم اهللا فضل ال ولو يعين 

  . اخلاسرين

 إسرائيل بين إىل والنبيني الرسل سالإر  هو ؟والرمحة الفضل هذا ما نوع )) ورحمته عليكم اهللا فضل لوال: (( قوله

 ونور هدى فيها التوراة أنزلنا إنا: (( تعاىل اهللا قال الرسل إليهم أرسل بل تركهم ما اهللا فإن رفع الطور؛ بعد

يف  ؟ شيء أي يف  هلم اهللا فضل إذا))  واألحبار والربانيون هادوا للذين أسلموا الذين النبيون بها يحكم

 اهللا عبادة مبعرفة يستقلون ال اخللق أن يعلم وتعاىل سبحانه اهللا ألن ؛رمحته مقتضى هو الذي الرسل إرسال

  . هلم ويبينون يرشدوم الرسل إليهم أرسل لهذاف ؛وتعاىل سبحانه

 من لكنتم (( ؛لوال جواب يف واقعة هذه لالما))  الخاسرين من لكنتم ورحمته عليكم اهللا فضل فلوال(( 

 ؛آخرم من وال دنياهم من استفادوا ما الكفار هم الناس أخسر ألن ؛واآلخرة الدنيا خسروا الذين))  الخاسرين

 إىل لريجعوا ويعظوم يذكروم الذين الرسل بإرسال ورمحهم إسرائيل بين على تفضل اهللا بأن إثبات هذا ففي إذا

   .اهللا

 الالم )) لقد ((: قوله))  خاسئين قردة كونوا لهم فقلنا السبت في منكم اعتدوا الذين علمتم ولقد ((

  حممد ؟  فاجلملة هذا وعلى للقسم طئةو م

  .مؤكدة بثالثة مؤكدات: الطالب 

  وهي؟ : مؤكدة بثالثة مؤكداتلشيخ ا



  د وقالقسم املقدر والالم   الطالب :

 يقني علم علمتم))  اعتدوا الذين علمتم لقدو  (( لقد واهللا ..... ولقد يعينالقسم املقدر والالم وقد  الشيخ :

  .تامةال معرفة وعرفتموهم

  . وطغوا احلدود جتاوزوا مبعىن )) اواعتدو (( إسرائيل لبين ملن؟ اخلطاب )) منكم اعتدوا الذين ((

 اهللا كان اليوم وهذا ؛اجلمعة بعد الذي يومال معروف وهو ؛السبت يوم حكم يف أي )) السبت في ((: وقوله

 ؛للعبادة يتفرغوا أن ألجل اليوم ذلك يف السمك صيد عليهم وحرم إسرائيل بين على العمل فيه حرم وتعاىل تبارك

 هاختارو  الذي اليوم هذا السبت يوم هلم فكان السبت يوم هلم اجلمعة يوم يكون أن اختاروا الذين هم ألم

 يف هلم فيسرهم عليهم حرمه مبا وتعاىل سبحانه ابتالهم مث السمك وصيد العمل فيه عليهم اهللا حرم ألنفسهم

   السبت يوم كان إذا السمك فكان بالغا تيسريا اليوم ذلك


